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En brottsvåg sveper över landet och du är en av de listiga 
brottslingarna. Begå så många brott som du kan – ju svårare 
och värre brott desto högre poäng. Detta kräver brottslig 
list och taktiskt tänkande. Men var på din vakt. GW kan dyka 
upp när du minst anar det och ta dig på bar gärning.

SPELET I KORTHET
Du har kort med brottslingar i olika valörer på hand och dessa ska du 
fördela så bra som möjligt på olika brott (olika stick). Du som lägger 
högst poäng vinner sticket och får Dagens brott-kortet och poängen. Fast 
när du tror att du klarat brottet kan en annan spelare lägga ett GW-kort 
och då stoppas brottet och du förlorar poängen. Flest brottspoäng efter fem 
spelomgångar vinner!

FÖRBEREDELSER
Sortera ut de 15 Dagens brott-korten. De är numrerade med poängen 4, 8 
och 12. Blanda dem noga och lägg dem med baksidan upp mitt på bordet.
Blanda resterande kort noga och dela ut dem:
- 10 kort var om ni är 3-4 spelare 
- 8 kort var om ni är 5-6 spelare
Vill ni spela längre så dela ut fler kort – och har ni inte så lång tid 
på er så dela ut färre. Lägg överblivna kort åt sidan. Dem får ni inte 
titta på. Ni vet alltså inte hur många av vilka kort som är i spel och 
vilka valörer som finns med. Skriv upp namnen på spelarna i blocket. Där 
protokollför ni spelarnas poäng.
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BÖRJA SPELA!

Starta första sticket i första omgången
Den spelare som sitter till vänster om den som delade ut börjar och 
vänder upp det översta Dagens brott-kortet. Kortet visar ett brott som en 
specifik brottsling tänker begå samt värdet på brottet. I det här sticket 
får ni endast lägga kort med den brottslingen. En spelomgång (tills en 
spelare har slut på kort) brukar bestå av flera stick.

Alla spelare lägger matchande brottsling-kort
Spelaren som vände kortet tittar på sina kort på hand och lägger ett 
kort med den aktuella brottslingen framför sig på bordet i en valör som 
spelaren tycker är lämplig. Turen går medsols till nästa spelare som 
också lägger ut ett kort med den aktuella brottslingen. Om du inte har 
ett sådant kort säger du PASS och turen går till nästa spelare. Det kan 
också vara så att du faktiskt har ett kort med den aktuella brottslingen 
men du vill spara det till senare. Det är OK. Du måste inte lägga bara 
för att du kan. Men har du en gång sagt PASS så måste du säga PASS även 
nästa gång det är din tur i det här sticket.

Jokern i leken
Det finns en joker – ett kort med alla brottslingarna – som kan läggas 
oavsett vilken brottsling som vänds upp. Om två spelare lägger en joker 
i samma stick så är det jokern som läggs sist som räknas.

Har alla sagt PASS?
Sticket avslutas när alla spelare har sagt PASS. Alltså när ingen 
spelare kan eller vill lägga fler kort. Den med högsta poängen vinner 
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I LAGEN
S NAMN!

 MUAHA HAHAA!!

SYLVESTER BLACK

3

3

3

3

12

12

12

12

SYLWIA WOLFF

4

4

4

4

SNATTERI

sticket och får lägga Dagens brott-kortet framför sig på bordet. 
Brottsling-korten läggs i slänghögen.

Har du ett GW-kort på hand?
När spelaren som har vunnit sticket är i färd med att ta sitt poängkort 
kan vilken som helst av övriga spelare lägga ett GW-kort. (Det får du 
göra även om du tidigare har sagt PASS under sticket.) Därmed hindrar 
du brottet i sista stund och hindrar också spelaren från att få poäng. 
Dagens brott-kortet läggs åt sidan. Om ni är fler som lägger ett GW-kort 
samtidigt så är samtliga GW-kort förbrukade och läggs i slänghögen.

Har vinnaren av sticket ett flykt-kort?
I så fall kan han eller hon lägga det och övertrumfa GW-kortet. GW kom 
för sent så hen lyckas smita och får behålla kortet och poängen trots 
allt. Grattis!

DAGENS BROTT-KORT

JOKERN FLYKT-KORT

GW-KORT
BROTTSLING-KORT
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Nu är det dags för nästa stick och nästa brott!
Den som vann sticket vänder upp nästa Dagens brott-kort och lägger – om 
han eller hon vill och kan – ut ett av sina kort på hand. Även om GW 
stoppar ett brott och personen som la högst brottsling-kort har förlorat 
sin poäng så är det han eller hon som har vunnit sticket och får vända 
på nästa Dagens brott-kort.

En spelomgång är klar
När en spelare har slut på kort spelar ni klart det pågående sticket – 
och därmed har ni klarat av första spelomgången av fem. Notera spelarnas 
poäng i blocket. Samla ihop korten, blanda dem noga och dela ut nya för 
nästa omgång.

Tänk på att alla kort inte delas ut. Du vet därför inte hur många  
GW-kort och flykt-kort som är i spel. Och du vet inte om det är värt  
att lägga ett högt kort på ett enkelt brott med lågt poäng. Det kan vara 
smartast att vänta med ditt GW-kort tills ett brott med högt värde ska 
begås. Men tänk om en spelares kort tar slut och du inte hinner spela ut 
ditt GW-kort. Det vore ju trist.

VEM VINNER?
Den som har flest poäng när alla fem spelomgångar är avklarade vinner!
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